К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р
ЗАПОВЕД
N 162
София, 18.08.2006 г.

На основание чл. 16, ал. 1, т. 16 от Закона за Комисията за финансов надзор
във връзка с чл. 162, ал. 3 от Кодекса за застраховането

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
Образци на отчет и справки по чл. 162, ал. 3 от Кодекса за застраховането
(КЗ) за застрахователните брокери съгласно Приложения № 1, 2 и 3, неразделна
част от тази заповед.
Отчетът и справките съгласно Приложения № 1, 2 и 3 се подават от
застрахователните брокери в Комисията за финансов надзор във формата на
електронен документ, подписани с електронен подпис на e-mail:
delovodstvo@fsc.bg.
Във връзка със Закона за електронния документ и електронния подпис
(ЗЕДЕП), Вътрешните правила на КФН, издадени на основание чл. 41, ал. 3 от
ЗЕДЕП и приетите на 21.06.2006 г. изменения и допълнения в Указанията на
Комисията за финансов надзор, в 7-дневен срок от получаване на настоящата
заповед:
1. Потвърдете съгласие за подаване на документи на управляваното и
представляваното от Вас дружество/ едноличен търговец, подписани с
електронен подпис, чрез изпращане до КФН на писмо със следното
съдържание:
„От името на ........................... изразявам съгласие документите на
представляваното и управляваното от мен дружество/ едноличен търговец да бъдат
подавани в КФН, подписани с електронен подпис.”
2. Съобщете кое е лицето от управляваното и представляваното от Вас
дружество/ едноличен търговец, което е упълномощено да подписва
съответните документи.

По изключение, при наличие на обективна невъзможност за подписване на
документите с универсален електронен подпис, същите да бъдат подавани в
писмена форма в един оригинал, едно копие на хартиен носител и едно копие на
магнитен носител, като в придружителното писмо изрично се посочва причината
относно неподаването на документите по електронен път, подписани с електронен
подпис.
Отчетът и справките съгласно Приложения № 1, 2 и 3 се подават от
застрахователните брокери в Комисията за финансов надзор два пъти годишно,
както следва:
1. за периода от 1 (първи) януари до 30 (тридесети) юни на съответната
година – до 31 (тридесет и първи) юли на същата година;
2. за периода от 1 (първи) януари до 31 (тридесет и първи) декември на
съответната година - до 31 (тридесет и първи) януари на следващата
година.
Образците на отчет и справки по тази заповед ще бъдат поместени на
интернет страницата на Комисията за финансов надзор на адрес: www.fsc.bg, в
раздел „Документи”, „Форми и образци на документи”.
Заповедта да се доведе до знанието на застрахователните брокери за
сведение и изпълнение.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
“ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР:
(Р. Агайн - Гури)

